
Załącznik nr 4

  Pieczęć firmy                                                                                                 miejscowość, data 

WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH SZKOLENIE 
Data:  ...........................................................
Nazwa wykonawcy: ...............................................................................................................
Dla część .........

Lp.
1. Wykształcenie 
wykładowcy
2. Zakres 
wykonywanych 
czynności

Należy wskazać wykształcenie oraz gdzie 
wskazana osoba nabyła doświadczenia w 

przeprowadzeniu szkolenia 

Podstawa dysponowania
(należy określić np.; 

umowa o pracę, umowa 
cywilno prawna, 

użyczenie. Przy użyczeniu 
należy złożyć 

oświadczenie podmiotu, 
który użyczył 

wykładowcę na cały 
okres realizacji umowy; 

oświadczenie 
wykładowcy)

Część I: Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne, procedury i standardy 
1 1………….

2…………
doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 3 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 3 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

Część II: Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT.
1 1………….

2…………
doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 14 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 14 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………



termin przeprowadzenia szkolenia:………...

Część III: Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

1 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 7 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 7 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

Część IV: Wykorzystanie mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.
1 1………….

2…………
doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 7 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 7 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

Część V: Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej i cyberprzemocy w szkole.
1 1………….

2…………
doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 7 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 7 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………



termin przeprowadzenia szkolenia:………...

Część VI: Konkursy przedmiotowe – regulamin i procedury.
1 1………….

2…………
doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 2 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 2 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

Część VII: Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w szkole.
1 1………….

2…………
doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 3 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:………...

2 1………….
2…………

doświadczenie  w przeprowadzeniu minimum jednego 
szkolenia  grupowego, każde dla minimum 15 osób w 
wymiarze co najmniej 3 godzin skierowanego do 
nauczycieli
temat szkolenia:…………………………………..
czas szkolenia:……………………………………..
liczebność grupy:………………………………….
zleceniodawca:………………………………………
termin przeprowadzenia szkolenia:……….

………………………………………………………
podpisy Wykonawcy lub osób

uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy
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